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বিসবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম  

অনুষ্ঠোযনর সভোপবত,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপবিত সুবধমন্ডিী,  

আসসোিোমু আিোইকুম।  

আর্ বিশ্ব টেবিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ বিিস। এ উপিযে আযয়োবর্ত অনুষ্ঠোযন উপবিত সকিযক আমোর আন্তবরক 

শুযভচ্ছো র্োনোবচ্ছ।  

বিিসটির এিোযরর প্রবতপোদ্য হযচ্ছ "ICTs and Improving Road Safety"। এ প্রবতপোযদ্যর মূি িেৈ 

উন্নত তথ্যপ্রযুবি পদ্ধবত প্রযয়োগ কযর বনরোপি সড়ক ব্যিিো গযড় টতোিো।  োত্রী, পথচোরী ও গোড়ীচোিযকর সযচতনতো িোড়োযত 

তথ্যপ্রযুবির সুবিধোগুযিো কোযর্ িোগোযনো।  

এ ধরযণর সযচতনতো বৃবদ্ধমূিক কম জসূচী বিশ্বব্যোপী সড়ক দুঘ জেনো কমোযত অিিোন রোখযি িযি আবম মযন কবর।  

সুবধমন্ডিী,  

বিশ্বব্যোপীই সড়ক দুঘ জেনো িোড়যে। এযত িহু মোনুষ হতোহত হযচ্ছ, পঙ্গুত্ব িরণ করযে। িোংিোযিযেও প্রবতিের িহু টিোক 

সড়ক দুঘ জেনোয় আহত হয় এিং মৃত্যৈিরণ কযর।  এ দুঘ জেনো হ্রোযস সরকোর ও টিসরকোরী খোত, চোিক,  োত্রী, পথচোরী সকযিরই 

করণীয় আযে। টমোিোইি ট োযন কথো িিযত িিযত গোড়ী চোিোযনো িন্ধসহ সোমবিক সযচতনতো সৃবি করযত হযি।  

আমরো বিবভন্ন মহোসড়ক ৪-টিযন উন্নীত কযরবে। প্রেস্ত কযরবে। সড়ক-মহোসড়ক রণোযিেযণ িোয়ী মবনেবরং টিম গঠন 

কযরবে। ন্যোেনোি টস টি টেটিবর্ক এৈোকেন প্ল্ৈোন প্রণয়ন কযরবে। টমোের োযনর টরযরো-বরযেকটিভ নোম্বোর টপ্ল্ে, টরবিও 

বিকুৈযয়বআ আইযিনটিব যকেন যাগোগ এিং বিবর্েোি টরবর্যেেন সোটি জব যকে প্রিতজন কযরবে। র্োি রাইোইবভং িোইযসআ টরোধকয  

ইযিকরবনক বচপযুি স্মোে জ কোি জ রাইোইবভং িোইযসআ চোলু করো হযয়যে। মের োন ও টনৌ োযনর ব েযনস প্রিোযন স্বচ্ছতো বনবিত করো 

হযয়যে। টনৌপযথ দুঘ জেনো হ্রোযসও কো জকর উযদ্যোগ টনয়ো হযয়যে। গোড়ীচোিকযির প্রবেেযণর ব্যিিো করো হযয়যে।  যি দুঘ জেনোর 

সংখ্যো ধীযর ধীযর কমযে। তথ্যপ্রযুবির স ি প্রযয়োযগর মোধ্যযম সড়ক ও টনৌপযথ দুঘ জেনো আরও কমোযনো সম্ভি হযি িযি আবম 

বিশ্বোস কবর।  

সুবধমন্ডিী,  

টেবিয োগোয োগ ও তথ্যপ্রযুবি বিশ্বব্যোপী আথ জ-সোমোবর্ক উন্নয়যনর অন্যতম উপকরযণ পবরণত হযয়যে। জ্ঞোনবভবিক 

গণতোবন্ত্রক সমোর্ বিবনম জোযণও তযথ্যর অিোধ প্রিোহ বনবিযতর বিক  টনই। সুেোসন প্রবতষ্ঠো, িোবরদ্র্ৈ হ্রোস, বিঙ্গ জ্িষম্য দূরীকরণ, 

সম্পযির সুষম িণ্টন এিং রোষ্ট্রীয় টমৌবিক টসিোসমূহ প্রতৈন্ত অ্চলযি টপৌ যে টিয়োর টেযত্রও তথ্যপ্রযুবি অপোর সম্ভোিনোর ্োর ুলযি 

বিযয়যে। তোই আমরো টেবিয োগোয োগ ও আইবসটি'র উন্নয়নযক সযি জোচ্চ অিোবধকোর বিযয়বে।  

আমোযির বনি জোচনী ইেযতহোযর ২০২১ সোযির মযধ্য একটি প্রযুবিবভবিক ‘‘টসোনোর িোংিো'' তথো ‘‘বিবর্েোি িোংিোযিে'' 

গড়োর িেৈ বনধ জোরণ কবর। িেৈ অর্জযন ২০০৯ সোযিই আইবসটি আইন ও নীবত প্রণয়ন কবর। তথ্যপ্রযুবি খোতযক থোর্স্জ টসক্টর 

বহযসযি টঘোষণো কবর। এ খোযত টিেী-বিযিেী বিবনযয়োগ আকৃি কবর। ইযতোমযধ্য আমরো ইন্টোরযনে ও অন্যোন্য তথ্যপ্রযুবি টসিো 

িোম প জন্ত সম্প্রসোবরত কযরবে।  

টিযের প্রবতটি ইউবনয়যন তথ্য ও টসিো টকন্দ্র চোলু করো হযয়যে। এসি টকন্দ্র টথযক িোমীণ র্নযগোষ্ঠী বিবভন্ন সরকোরী 

 রম, টনোটিে, পোসযপোে জ ও বভসো সংক্রোন্ত তথ্য পোযচ্ছন। র্নগণ চোকুরীর খির, নোগবরকত্ব সনিপত্র, পোিবিক পরীেোর  িো ি, 



বিযিযে চোকুরী প্রোবির িযে টরবর্যেেনসহ ২২০টি টসিো পোযচ্ছন। র্োতীয় ই-তথ্য টকোষ টথযক কৃবষ, বেেো, স্বোিৈ ও বিবভন্ন টসিো 

বিষয়ক তথ্য পোযচ্ছন।  

টমোিোইি ট োযনর মোধ্যযম ব্যোংবকং, কৃবষর্বমর মোটি পরীেো ও সোযরর সুপোবরে, বিদুৈৎ ও অন্যোন্য ইউটিবিটি বিি 

পবরযেোধ, টরযনর টিবকে, র্বমর পচ জো ঘযর িযসই পোযচ্ছন। এযত কম জসংিোনও হযয়যে। ধোযপ ধোযপ ৭০০টি ই-টসিো প্রিোযনর উযদ্যোগ 

টনয়ো হযয়যে।  

আমোযির ১৯৯৬ সরকোযরর সময় টমোিোইি ট োন সরিরোযহ মযনোপবি টভযঙ্গ তো সোধোরণ মোনুযষর ক্রয়েমতোর মযধ্য 

বনযয় আবস। এিোর আমরো টমোিোইি ট োযনর ব্যিহোর িোম প জন্ত বিস্তৃত করোর ব্যিিো কযরবে। িোংিোয় এসএমএস পোঠোযনো ও 

পড়োর সুয োগ সৃবি করো হযয়যে। প্রোয় ১০ টকোটি টমোিোইি বসম এখন টিযে ব্যিহৃত হযচ্ছ।  

ইন্টোরযনে িোহযকর সংখ্যো ৩ টকোটি ২০ িেৈ টপৌ যেযে। আমরো ব্যোন্ডউইিথ এর চোর্জ কবমযয়বে।  যি ইন্টোরযনে 

সহর্িভৈ হযয়যে। আইবসটিযত িে র্নেবি গযড় টতোিোর উযদ্যোগ টনয়ো হযয়যে। টিযের সি উপযর্িোয় কবমউবনটি ই-টসন্টোর চোলু 

করো হযয়যে। অপটিকৈোি  োইিোর কৈোিযির িোবণবর্ৈক উৎপোিন শুরু হযয়যে।  

িতজমোন সরকোযরর চোর িেযর টেবিযিনবসটি ব্গুণ টিযড় এখন ৬৭ েতোংযে টপৌ যেযে। ইন্টোরযনে টিনবসটি  প্রোয় ২৫ 

েতোংযে উন্নীত হযয়যে। টিযের ৮ হোর্োর িোমীণ িোকঘর ও ৫০০ উপযর্িো িোকঘরযক ই-টসন্টোযর রূপোন্তর করো হযয়যে। বিবভন্ন 

টপোর্স্ অব যস টমোিোইি মোবন অি জোর সোবভ জস চোলু করো হযয়যে।  

আমরো বি-বর্ প্রযুবির টনেওয়োকজ চোলু কযরবে। এর মোধ্যযম িোহকরো দ্রুতগবতর ইন্টোরযনে টসিো, বভবিও কি, টেবিবভেন 

অনুষ্ঠোন টিখোসহ নোনোবিধ টসিো পোযচ্ছ।  

‘‘প্রযুবি বিযভিমুি'' িোংিোযিে গড়োর এ পথ পবরক্রমোয় চোর িেযর ব্যোপক অিগবত হযয়যে। এখন আবম বনবিত, ২০২১ 

সোযির অযনক আযগই বিবর্েোি িোংিোযিে প্রবতষ্ঠো করযত পোরযিো। একবিংে েতোব্দীর চৈোযিঞ্জ টমোকোযিিোয় একটি তথ্যপ্রযুবি 

জ্ঞোনসম্পন্ন র্োবত গযড় ত্যিযত পোরযিো।  

আমরো তরুণ প্রর্ন্মযক তথ্যপ্রযুবি জ্ঞোযন সমৃদ্ধ করোর উযদ্যোগ বনযয়বে। প্রোথবমক ও বনম্নমোধ্যবমযকও কবম্পউেোর বেেো 

চোলু করো হযয়যে। আমরো মোবিবমবিয়ো ক্লোেরুম প্রবতষ্ঠো কযরবে। কবম্পউেোর ল্যোি িোপন কযরবে। িীি বিদুৈৎবিহীন দুগ জম অ্চলযি 

টসৌরবিদুৈৎ টপৌ যে বিযয়বে। ভ্রোম্যমোণ আইটি ল্যোি চোলু কযরবে। মোধ্যবমক প জোয় প জন্ত ৩২৫টি পোঠ্যপুস্তক ই-বুযক রূপোন্তর করো 

হযয়যে।  

আইবসটিযত টমধো বিকোযে আইবসটি ইনবকউযিের প্রবতষ্ঠো করো হযয়যে। তথ্যপ্রযুবি জ্ঞোনসম্পন্ন প্রর্ন্ম আইবসটি 'র নত্যন 

নত্যন অৈোপবিযকেনস উদ্ভোিন করযি। এগুযিো প্রযয়োগ কযর টিযের আথ জ-সোমোবর্ক উন্নয়ন আরও ত্বরোবিত করো সম্ভি হযি। 

দুঘ জেনোও টরোধ করো সম্ভি হযি।  

সুবধবৃন্দ,  

সি জকোযির সি জযেষ্ঠ িোঙোবি, র্োবতর বপতো িঙ্গিন্ধু টেখ মুবর্বুর রহমোন টিযের অথ জননবতক মুবির িযে বিজ্ঞোন বেেোযক 

প্রোধোন্য টিন। তাঁর আন্তবরক প্রযচিোয় িোংিোযিে ১৯৭৩ সোযি আন্তর্জোবতক টেবিকবমউবনযকেন ইউবনয়ন এর সিস্যপি িোভ কযর। 

বতবন ১৯৭৫ সোযি টিতবুবনয়োয় উপিহ ভূ-টকন্দ্র উয্োধন কযরন। বিযশ্বর সোযথ িোংিোযিযের ট োগোয োযগর এক সুদূরপ্রসোরী বভবি 

িোপন কযরন। আমরো এখন মহোকোযে িোংিোযিযের প্রথম উপিহ ‘‘িঙ্গিন্ধু স্যোযেিোইে'' উৎযেপযনর উযদ্যোগ বনযয়বে।  

আমরো টিেযক প্রযুবি বনভ জর, জ্ঞোনবভবিক, অসোম্প্রিোবয়ক, সমৃদ্ধ িোংিোযিে গড়যত চোই। সকি িোধো-বিঘ্ন বিবঙযয় আমরো 

অভীষ্ঠ িযেৈ টপৌছুযিোই। মুবিযুযদ্ধর টচতনোয় উ্ুদ্ধ হযয় সকিযক এ িেৈ পূরযণ অিিোন রোখোর আহ্বোন র্োনোই।  

বিশ্ব টেবিয োগোয োগ ও তথ্য সংঘ বিিস ২০১৩ স ি টহোক। এ কোমনো কযর আমোর িিব্য টেষ করবে।  

টখোিো হোয র্।  

র্য় িোংিো র্য় িঙ্গিন্ধু  

িোংিোযিে বচরর্ীিী টহোক।  

 


